
χορτάζω, μέλ. -άσω, εκτρέφω, ταΐζω, βοοειδή, σε Ησίοδ., Αριστοφ. — Παθ., τρώω όσο μπορώ, μέχρι να 
χορτάσω, σε Ανθ. 



Σημερα εν χρήσει ο αόριστο εχόρτασα. 

Αλλως χρησιμοποιείται το χορταίνω.

Σημασία:

Συνώνυμα

1. γέμισμα, πλήρωση, ικανοποίηση, χόρτασμα, πλησμονή, σε Όμηρο κ.λπ. · πάντων μὲν κόρος ἐστί, καὶ 
ὕπνου, κάποιος μπορεί να χορτάσει όλα τα πράγματα, ακόμα και τον ύπνο κ.λπ., σε Ομήρο. Ιλιάδα · 
κόρον  ἔχειν τινός, χορταίνω από κάτι, σε Ευριπίδη.
2. επακόλουθο του κορεσμού, αυθάδεια, ιταμότητα, σε Πίνδαρο.· πρὸς κόρον, με αυθάδεια, σε 
Αισχύλο. 

     κόρος (Α), -ου, ὁ, 

ΣΣ:το ομοηχο κόρος , -ου, ὁ, Ιων. κοῦρος, Δωρ. κῶρος· 1. αγόρι, νεανίας, παιδί, έφηβος, και κοῦροι, νεαροί 

άνδρες, πολεμιστές,2. με γεν. κυρίων ονομάτων, γιος,πχ. Θησέως κόρος (πιθ. από το κείρω: κάποιος που έχει κόψει 
κοντά τα μαλλιά του, όταν βγαίνει από την εφηβική ηλικία). 

Το χορταίνω οι αρχαίοι έλληνες το έλεγαν

μέλ. κορέσω, Επικ. βʹ και ενικ. κορέεις, κορέει, αόρ. αʹ ἐκόρεσα, ποιητ. κόρεσσα — Μέσ., αόρ. αʹ 
ἐκορεσάμην, Επικ. ἐκορεσσ-, κορεσσ- — Παθ., μέλ. κορεσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκορέσθην, παρακ. 
κεκόρεσμαι, Ιων., μέλ. κορεσθήσομαι, αόρ. αʹ ἐκορέσθην, παρακ. κεκόρεσμαι, Ιων. κεκόρημαι · 
Επικ. μτχ. Ενεργ. παρακ. (με Παθ. σημασία) κεκορηώς, -ότος· παραχορταίνω, μπουχτίζω, τινα, σε 
Θέογν., Αισχύλ.· γεμίζω κάποιον με κάτι, με δοτ., σε Ομήρ. Ιλ.· επίσης με γεν. πράγμ., χορταίνω, 
ικανοποιώ, σε Σοφ. — Μέσ., ικανοποιούμαι, χορταίνομαι, με γεν., ἐκορέσσατο φορβῆς, σε 
Ομήρ. Ιλ. κ.λπ.· με μτχ., κλαίουσα κορέσσατο, ικανοποιήθηκε με τον θρήνο, σε Ομήρ. Οδ. —
Παθ., είμαι χορτασμένος, σε Ησίοδ.· σπανίως, με δοτ. πράγμ., πλούτῳ κεκορημένος, σε Θέογν.· 

ὕβρι, σε Ηρόδ.
Από εδώ εχουμε αρκετα ενδιαφεροντα παραγωγα :οι ακορεστες γυναικες,(νυμφομανεις), οι 
ακορεστοι ανδρες (σατυροι),  τα ακορεστα λιπη και οι ακορεστες χημικές ενωσεις.
Πολυακόρεστα λίπη είναι και τα Ωμέγα-3 και fishΩμέγα-6 λιπαρά οξέα που ακούτε πολύ συχνά 
τώρα τελευταία,τα οποία προσφέρουν υγεία, ωραία στιλπνή και ελαστική επιδερμίδα και 
βελτιώνουν τη λειτουργία της καρδιάς και των αρτηριών … και κανουν τις ακορεστες γυναικες 
πιο ελκυστικες. Βλ. χαμούρες.

κορέννῡμι, 

Εγκυκλοπαιδικά 
9187.153 [219]

χορτάζω
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012
4:38 μμ
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Screen clipping taken: 19/8/2012 4:41 μμ

Από το χόρτος

χόρτος, ὁ,

I. 

1. κλειστό μέρος, τόπος περιφραγμένος τόπος βοσκής, αὐλῆς ἐν χόρτοισι, σε Ομήρ. Ιλ. 

2. γενικά, κάθε τόπος όπου εκτρέφονται ζώα, σε πληθ., χόρτοι λέοντος, σε Πίνδ. · χόρτος εὔδενδροι, σε 
Ευρ. 



II. τροφή, σανός, ζωοτροφή, ιδίως, λέγεται για βοοειδή, σε Ησίοδ. κ.λπ. · χορτάρι, σε Κ.Δ.· χόρτος 
κοῦφος, άχυρο, σε Ξενοφώντα.· αντίθ. προς το σῖτος (τροφή για τον άνθρωπο), σε Ηρόδ., Ξεν. · φαγητό, 
γενικά, σε Ευρ., Ανθ. 



οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα: οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους 
ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ 
ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων.
ΞΕΝΟΦΩΝ , ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ  1.5.5

Εδώ με την σημασια «ζωοτροφή» .

γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς

πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ

αὐλῆς ἐν χόρτῳ:
ΟΜΗΡΟΣ, ΙΛΑΔΑ 11:737

κι ο γέρο αλογολάτης

Πηλέας στο Δία τον κεραυνόχαρο

Ετυμολογία:
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Πηλέας στο Δία τον κεραυνόχαρο

παχιά μεριά από βόδι

έκαιγε μέσα στον αυλόγυρο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

Εδώ με την σημασια «αυλόγυρος» .

Gluttire

χάφτω λαίμαργα, αναρπάζω, εγκάπτω

Hortus
Ειχε και την σημασια κηπος. Και κατά συνεκδοχήν ταλαχανικα (κηπευτικά) ,και την εννοια 
φυτώριο (μεταφορικως για τη Σχολη του Επικούρου, φυτώριο μαθησης)
Πβλ. 
Το ρημα horior, iri,σημαινει  stimuler, exciter , διεγείρω, ερεθίζω: Enn. An. 422.συνωνυμο το 
hortot από οπουκα το hortatus ποου δεν φαινeται να συδεεταi με το ελληνικο χορτάτος.

Λατινικά

Ιταλικά

Αγγλικά

Glut, sate ,probably from Old French gloutir, from Latin gluttīre; see glutton 1 

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

Η αχορταγη Nymphomaniac

Εικόνες

Έφαγα και χόρτασα το θεό εδόξασα
Παιδικη προσευχη

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες  ότι  αυτοί χορτασθήσονται 

ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ

καὶ ἐπιθυμῶν [ο ἄσωτος ὑιός] χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου: 

ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. ΛΟΥΚ 16:21

Φράσεις
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καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 
Λουκάς, 9:17  

*************

Παροιμίες

Τεχνη 
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